MAKSUTAULUKKO 2022. Voimassa 1.1.2022 alkaen
Tämän taksan mukaisten valvontamaksujen lisäksi suurelta osalta valvontakohteita
peritään vuosittainen valvonnan perusmaksu 150 e/v siten kuin siitä elintarvikelaissa ja
terveydensuojelulaissa on säädetty
Tämän taksan sisältämistä valvontakohteessa tehtävistä tarkastuksista peritään valvontamaksun lisäksi
maksutaksan 2 §:n mukainen 35 € käyntimaksu. Asiakirjatarkastuksista (ei käyntiä kohteessa) ei peritä
käyntimaksua.

1. Terveydensuojeluvalvonta
1.1. Ilmoituksenvarainen tai hyväksymistä
edellyttävä toiminta

Ilmoitusten ja
hakemuksen käsittelymaksut

Suunnitelmallinen
valvonta ja
määräysten valvonta

Uusi
toiminta

Tarkastus

Toiminnan
muutos,
toiminnanharjoittajan
vaihtuminen

Muu huoneisto tai laitos, josta voi aiheutua
käyttäjämäärä tai toiminnan luonne huomioon ottaen
130 €
130 €
terveyshaittaa
Kerhotilat
130 €
130 €

≤ 500 m2
130 €
130 €

> 500 m2
Lain majoitus- ja ravitsemistoiminnasta (308/2006)
mukainen majoitusliike, leirikeskus ja vastaava
majoituskohde, puolustusvoimien majoitustilat
130 €
130 €

vuodepaikkoja < 20
130 €
130 €

vuodepaikkoja 20 - 50
130
€
130 €

vuodepaikkoja > 50
130 €
130 €

leirikeskus ja vastaava majoituskohde
Yleiseen käyttöön tarkoitettu sauna
130 €
130 €
Yleinen uimahalli, uima-allas, uimala, uimaranta tai
kylpylä
130 €
130 €

uimahalli, uimala
130 €
130 €

muu yleinen allastila
130 €
130 €

kylpylä tms.
130 €
130 €

EU-uimaranta
130 €
130 €

muu yleinen uimaranta
Koulu tai oppilaitos
130 €
130 €

< 1000 m2
130 €
130 €

1000–3000 m2
130 €
130 €

>3000 m2
Päivä-, lasten- tai vanhainkoti
130 €
130 €

< 300 m2
130 €
130 €

300–1000 m2
130 €
130 €

>1000 m2
Jatkuvaa hoitoa antava sosiaalihuollon yksikkö sekä
vastaanottokeskus
130 €
130 €

< 300 m2
130 €
130 €

300–1000 m2
130 €
130 €

>1000 m2
Kauneushoitola, tatuointi, lävistys tai muu
kehonmuokkauspalvelu / muu ihonkäsittelypaikka,
130 €
130 €
hoitopaikka, solarium (maksu
toiminnanharjoittajakohtainen)
Liikuntatila ja julkinen kuntosali
130 €
130 €

≤ 300 m2
130 €
130 €

> 300 m2
1. TERVEYDENSUOJELUVALVONTA
Ilmoitusten ja hakemusten
1.1 Ilmoituksenvarainen tai hyväksymistä
käsittelymaksut
edellyttävä toiminta

195 €

Uusintatarkastus
(maksu
käytetyn
ajan mukaan)

65 €/h

195 €
260 €

65 €/h
65 €/h

130 €
195 €
260 €
260 €
130 €

65 €/h
65 €/h
65 €/h
65 €/h
65 €/h

260 €
195 €
390 €
130 €
130 €
260 €
520 €
715 €

65 €/h
65 €/h
65 €/h
65 €/h
65 €/h
65 €/h
65 €/h
65 €/h
65 €/h

195 €
260 €
390 €

65 €/h
65 €/h
65 €/h

195 €
260 €
390 €

65 €/h
65 €/h
65 €/h

130 €

65 €/h

130 €
195 €

65 €/h
65 €/h

Suunnitelmallinen
valvonta ja

määräysten valvonta
Uusi
toiminta

Talousvettä toimittava laitos, jolla on oma
vedenottamo tai vedenkäsittelyä

riskinarvioinnin hyväksyminen

>5 000 käyttäjää tai yli 1 000 m3/vrk

muu asetuksen 1352/2015 mukainen kohde

<5 000 käyttäjää tai alle 1 000 m3/vrk

muu asetuksen 1352/2015 mukainen kohde

Tukkuvesilaitos

<50 käyttäjää tai alle 10 m3/vrk

muu asetuksen 401/2001 mukainen kohde
Talousvettä toimittava laitos, jolla ei ole omaa
vedenottamo tai vedenkäsittelyä

Riskinarvioinnin hyväksyminen
Vedenjakelualue kaupalliseen, tai julkiseen
toimintaan liittyvä tai yhteiskäytössä oleva
vedenottamo (<50 käyttäjää tai 10 m3/vrk)
Ulkopuoliset palvelut ja selvitykset
Lupa-asian käsittely
1.2 Muut tarkastukset
Asunnontarkastusten ja muiden tarkastusten
jälkivalvonta
1.3. Näytteenotto ja mittaukset

talousvesi

uimavesi (yleinen uimala, uimahalli,
uimaranta, kylpylä sekä yleinen virkistys-,
kuntoutus ja hieronta-allas

muut (liittyen 1-12 kohdissa mainittujen
ilmoitusten/hakemuksen/tarkastuksen
perusteella annettujen määräysten
valvontaan, paitsi jos sisältyvät asunnossa tai
muussa oleskelutilassa suoritettujen toimenpiteiden maksuihin)
Laboratoriotutkimukset
Sisäilmanäytteenotto
Mikrobitutkimukset (pitoisuus ja laatu)
Kemiallisen laadun tutkimukset
Materiaali- ja pintanäyte

näytteenotto
Melu / Melumittaus

yhden asunnon tai muun tilan melumittaus
(esim. vesikaluste-, ilmanvaihto- ja
hissimelu)

yhden asunnon tai muun tilan melutilanteen
perusteellinen selvitys (esim. ravintolamelun
selvittäminen virka-ajan ulkopuolella)

Toiminnan
muutos, toiminnanharjoittajan
vaihtuminen

Tarkastus

Maksu käsittelyaikaan perustuen (65 €/h)
Maksu käsittelyaikaan perustuen
650,00 €
65 €/h
Maksu käsittelyaikaan perustuen
455,00 €
65 €/h
Maksu käsittelyaikaan
325 €
perustuen 65 €/h

Uusintatarkastus
(maksu
käytetyn
ajan
mukaan)

65,00 €/h
65,00 €/h
65 €/h

195 €

130 €

195 €

65 €/h

130 €

130 €

130 €

65 €/h

-

-

Maksu käsittelyaikaan perustuen 65 €/h
130 €

130 €

Kustannusten mukaan
Luvan käsittelyyn liittyvät ilmoitus ja kuulutuskulut
veloitetaan todellisten kustannusten mukaan.
Käytetyn ajan mukaan (65 €/h), kuitenkin vähintään
puoli tuntia.
65 € + alv 24 % /näyte
lisänäyte 30 € + alv 24 % / kpl
lisänäyte samassa osoitteessa 10 € + alv 24 % /kpl

Kustannusten mukaan
130 € + alv 24 %. lisänäytteet 65 € + alv 24 %
Kustannusten mukaan
Kustannusten mukaan
65 € + alv %, lisänäytteet 10 € + alv 24 %

Sisäilmanäytteenoton yhteydessä lisänäytemaksun mukaan

195 € + alv 24 %
585 € + alv 24 %

1. TERVEYDENSUOJELUVALVONTA
1.3 Näytteenotto ja mittaukset
Olosuhdemittaukset

Hiilidioksidipitoisuuden mittaus (sisältää
suhteellisen kosteuden ja sisäilman
lämpötilan mittaukset)

Ilmanvaihtomittaus (sis. kosteus ja
lämpötila)

Vedon mittaus (sis. kosteus ja lämpötila)
1.4 Ulkopuolisen asiantuntijan käyttö
Ulkopuolisella asiantuntijalla teetettävät
tutkimukset ja mittaukset

130 €/h

130 €/h
130 €/h
Kustannusten mukaan

2. TUPAKKA- JA LÄÄKELAIN MUKAINEN VALVONTA
Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahakemuksen sekä nikotiininesteiden
vähittäismyynti-ilmoituksen ja tukkumyynti-ilmoituksen käsittelymaksu
1
Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden
195 €
vähittäismyyntilupahakemus
2
Nikotiininesteiden vähittäismyyntiä koskeva ilmoitus
65 €
3

Tukkumyynti-ilmoitus

65 €

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vuosittainen valvontamaksu
4

Vähittäismyynti- ja tukkumyyntipaikka

500 € / myyntipiste

Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupahakemuksen käsittelymaksu
5

Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupahakemus

130 €

Nikotiinivalmisteiden vuosittainen valvontamaksu
6
Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntipaikka
Tupakointikieltoa koskevan hakemuksen käsittelymaksu
7
Asuntoyhteisön tai tilan haltijan hakemus tupakointikiellon
määräämiselle.
Asuntoyhteisön tai tilan haltijan hakemus myönnetyn
tupakointikieltopäätöksen perumiseksi

130 €
Käytetyn ajan mukaan (65 €/h) ja
lisäksi kuulemiseen ja päätöksestä
ilmoittamiseen liittyvät kulut
todellisten kustannusten mukaan

3. ELINTARVIKEVALVONTA
3.1. Elintarvikehuoneistot

Ilmoitusten
käsittelymaksut

Suunnitelmallinen valvonta,
määräysten ja kehotusten valvonta

Uusi toiminta
tai toiminnan
olennainen
muutos ja toimijan
vaihtuminen

Uusinta- tai
ennakkotarkastus
(käytetyn ajan
mukaan)

Tarkastus

Riskiluokka 1 1), tarkastustiheys 2), 3) 0,35/v
Elintarviketurvallisuuden kannalta pienet vähäriskiset
kohteet, esim.






Tarjoilupaikat, joissa pienimuotoista vähäriskistä elintarvikkein
käsittelyä
Myymälät ja myyntipaikat, joissa pienimuotoista vähäriskistä
elintarvikkeiden käsittelyä
Valmistuspaikat, joissa pienimuotoista vähäriskistä
elintarvikkeiden valmistusta
Pienet kuljetusyritykset ja vähäriskinen elintarvikkeiden
varastointi
Pienet ja keskisuuret kontaktimateriaalialan toimijat, joilla
kansallista toiminta ja tuontia

130 €

130 €

65 €/h

130 €

260 €

65 €/h

130 €

260 €

65 €/h

130 €

260 €

65 €/h

Riskiluokka 2, tarkastustiheys 0,5/v
Elintarviketurvallisuuden kannalta keskisuuret vähäriskiset kohteet ja pienet kohtalaisen riskin kohteet, esim.







Tarjoilupaikat, joissa helposti pilaantuvien elintarvikkeiden
käsittelyä
Myymälät ja myyntipaikat, joissa vähäriskistä toimintaa,
laatikkomyymälät
Valmistuspaikat, joissa ei käsitellä helposti pilaantuvia
elintarvikkeita
Suurtaloudet: jakelukeittiöt, joissa annosmäärä ≤2000 /vrk,
pienet pitopalvelut; palvelukeittiöt, joissa ei erityisruokavalioruokien valmistusta
Keskikokoiset varastot ja kuljetusyritykset
Isot kontaktimateriaalialan toimijat, joilla kansallista toimintaa
sekä tuontia ja vientiä

Riskiluokka 3, tarkastustiheys 1/v
Elintarviketurvallisuuden kannalta kohtalaisen riskin
kohteet, esim.







Suuret tarjoilupaikat, joissa ruoanvalmistusta, ruokaravintolat
Myymälät ja myyntipaikat 1000 m2 asti, palvelumyyntiä ja
valmistusta
Valmistuspaikat, joissa käsitellään helposti pilaantuvia
elintarvikkeita, isot ruokaleipää valmistavat leipomot
Suurtaloudet: palvelukeittiöt, joissa erityisruokavalioruokien
valmistusta, valmistuskeittiöt ≤ 500 annosta/vrk;
Isot varastot, > 10 auton kuljetusyritykset;
Erittäin suuret kansalliset / kansainväliset
kontaktimateriaalialan toimijat, joilla tuontia ja vientiä

Riskiluokka 4, tarkastustiheys 2 / v
Elintarviketurvallisuuden kannalta merkittävän riskin kohteet,
esim.

Isoimmat tarjoilukohteet, erityisryhmille toimittavat ravintolat

Myymälät > 1000 m2, palvelumyyntiä ja valmistusta

Isoimmat leipomot, joissa käsitellään helposti pilaantuvia
elintarvikkeita

Keskuskeittiöt, joissa annosmäärä 500 - 2000 annosta/vrk,
ruoanvalmistus erityisryhmille

Isoimmat kuljetus- ja varastointikohteet

3.

ELINTARVIKEVALVONTA

3.1. Elintarvikehuoneisto

Ilmoitusten
käsittelymaksut
Uusi toiminta
tai toiminnan
olennainen
muutos ja toimijan
vaihtuminen

Suunnitelmallinen valvonta ja
määräysten ja kehotusten valvonta

Tarkastus

Uusinta- tai
ennakkotarkastus
(käytetyn ajan
mukaan)

Riskiluokka 5, tarkastustiheys 3 / v
Elintarviketurvallisuuden kannalta suurimman riskin
kohteet, esim.





Sairaalakeittiöt
Isoimmat myymälät, joilla tuontia/valmistusta erityisryhmille
Lastenruokien teollinen valmistus > 10 milj. kg/v
Erityisryhmille valmistavat keskuskeittiöt, > 2000 annosta/vrk

130 €

260 €

65 €/

Muu toiminta
Kotona toimiva elintarvikehuoneisto tai huoneisto, jossa ei
käsitellä elintarvikkeita
Hyväksytty itujen alkutuotanto
Alkutuotanto (ei hyväksytty alkutuotanto)

1)

2)

3)

130 €

Käytetyn ajan mukaan 65 €/h

Hakemuksen
käsittely 65 €/h

Käytetyn ajan mukaan 65 €/h

-

-

Käytetyn ajan
mukaan 65 €/
h

Elintarvikehuoneistojen riskiluokitukset ja tarkastustiheydet perustuvat Ruokaviraston antamaan ohjeeseen
10503/2 elintarvikehuoneistojen riskiluokituksesta ja valvontatarpeen määrittämisestä.
Elintarvikehuoneiston vuotuinen tarkastustiheys on 0,35 - 3, jolloin 3 vuoden valvontajaksolla tarkastuksien
määrä on kohteen riskiluokituksesta riippuen 1 - 9 tarkastusta. Perustarkastuksen tuntimääräinen kesto on sama
riskiluokissa 2 - 5, mutta valvonnan kustannukset toimijalle kasvavat riskiluokan mukaan, kun suunnitelmallisten
tarkastusten tiheys nousee. Jokaisessa kohteessa on vähintään kerran 3 vuodessa tarkastettava kaikki kohteessa
sovellettavissa olevat Oiva-rivit.
Elintarvikehuoneiston valvontahistoria huomioidaan riskinarvioinnissa ja tarkastustiheyksien arvioinnissa siten,
että jos kohteen suunniteltu tarkastustiheys on kaksi tarkastusta vuodessa tai enemmän ja kuuden edellisen
Oiva-tarkastuksen arviointitulos on oivallinen (A), suunnitelmallista tarkastustiheyttä lasketaan 50 %.

Vain osan vuotta toimivat elintarvikehuoneistot: tarkastustiheys määräytyy taulukon 3. mukaisesti, jos huoneisto
on toiminnassa yhtäjaksoisesti yli 6 kk kerrallaan.
Enintään 6 kk yhtäjaksoisesti toimivien huoneistojen suunnitelmallisten tarkastusten tiheyttä voidaan laskea,
kuitenkin niin, että kaikki suunnitelmallisen valvonnan piirissä olevat kohteet tarkastetaan vähintään kerran kolmessa
vuodessa.
Riskiluokat 5 -> perustarkastuksen tarkastusaika voi olla pidempi, jos huoneistossa on eriytettyjä eri riskitason
toimintoja, jotka vastaavat toiminnaltaan ja laajuudeltaan sitä, että valvonnassa olisi kaksi erillistä
elintarvikehuoneistoa.

3. ELINTARVIKEVALVONTA
3.2. Laitokset

Tarkastusmäärän ylittäessä suunniteltujen tarkastusten määrän
uusintatarkastusten vuoksi, laskutetaan ylimääräisistä tarkastuksista käytetyn
ajan mukaan, 65 €/h

Hakemusten
käsittelymaksut

Suunnitelmallinen
valvonta ja
määräysten valvonta

Uusi
toiminta

Vuosimaksu

Toiminnan
muutos

Riskiluokka 34), tarkastustiheys 15), 6) /v
Liha-ala, kala-ala, muna-ala, tuotanto 10 000 kg/v,
maitoala maitotuotteiden valmistus < 10 000 kg/v, pienet eläimistä
saatavia elintarvikkeita varastoivat laitokset ja pakkasvarastot
Esim.





Liha-ala: leikkaaminen, jauhaminen, raakalihavalmisteiden ja
mekaanisesti erotetun lihan valmistus, pakastaminen
Kala-ala: perkaaminen, fileointi, paloittelu, pakastaminen
Muna-ala: munien pakkaaminen, munatuotteiden valmistus
Maitoala: maitotuotteiden valmistus raakamaidosta tai maitopohjaisista
raaka-aineista

650 €

390 €

360 €

780 €

390 €

720 €

910 €

520 €

1080 €

1040 €

520 €

1440 €

Riskiluokka 4, tarkastustiheys 2 /v
Liha-ala, kala-ala, muna-ala, tuotanto < 10 000 kg/v
Esim.

liha-ala: lihavalmisteiden valmistus, teurastaminen

kala-ala: jalostettujen kalastustuotteiden valmistus

Liha-ala, kala-ala tuotanto 10 000 - 100 000 kg/v, muna-ala 10 000 10 milj.kg/v, maitoala raakamaidon vastaanotto < 500 000 k/v,
maitotuotteiden valmistus maitopohjaisista raaka-aineista <
100 000 kg/v
Esim.
 liha-ala: leikkaaminen, jauhaminen, raakalihavalmisteiden ja
mekaanisesti erotetun lihan valmistus, pakastaminen
 kala-ala: perkaaminen, fileointi, paloittelu, pakastaminen

maito-ala: maitotuotteiden valmistus raakamaidosta tai
maitopohjaisista raaka-aineista

Liha-ala, kala-ala tuotanto 10 000 - 1 milj.kg/v, muna-ala 10 000 - 10 milj.kg/
v, suuret eläimistä saatavia elintarvikkeita varastoivat laitokset
Esim.

liha-ala: pakastaminen, suolien käsittely

kala-ala: pakastaminen, kalan lajittelu

muna-ala: munien pakkaaminen

Riskiluokka 5, tarkastustiheys 3 / v
Liha-ala, kala-ala, muna-ala, maitoala, tuotanto < 10 000 kg/v
Esim.



kylmäsavukalan tai graavikalan vakuumipakkaaminen
täyssäilykkeiden valmistus

Riskiluokka 6, tarkastustiheys 4 / v
Liha-ala, kala-ala tuotanto 10 000 - 100 000 kg/v, muna-ala 10 000 1 milj.kg/v
Esim.
 liha-ala: lihavalmisteiden valmistus, teurastaminen
 kala-ala: jalostettujen kalastustuotteiden valmistus
Liha-ala, kala-ala tuotanto 100 000 - 1 milj.kg/v, muna-ala > 10
milj.kg/v, maitoala raakamaidon vastaanotto 500 000 - 2 milj.kg/v
Esim.
 liha-ala: leikkaaminen, jauhaminen, raakalihavalmisteiden ja
mekaanisesti erotetun lihan valmistus, pakastaminen
 kala-ala: perkaaminen, fileointi, paloittelu
 muna-ala: munatuotteiden valmistus
 maito-ala: maitotuotteiden valmistus (raakamaidosta)

3. ELINTARVIKEVALVONTA
3.2. Laitokset

Tarkastusmäärän ylittäessä suunniteltujen tarkastusten määrän
uusintatarkastusten vuoksi, laskutetaan ylimääräisistä tarkastuksista käytetyn
ajan mukaan, 65 €/h

Riskiluokka 6, tarkastustiheys 4 / v
Liha-ala, kala-ala tuotanto 1 - 10 milj.kg/v, maitoala
maitotuotteiden valmistus maitopohjaisista raaka-aineista
> 100 000 kg (ei raakamaidon vastaanottoa)
Esim.
 Pakastaminen, munien pakkaaminen, maitotuotteiden valmistus
maitopohjaisista raaka-aineista (ei raakamaidosta)
Riskiluokka 7, tarkastustiheys 6 / v
Liha-ala, kala-ala tuotanto 10 000 - 100 000 kg/v, muna-ala 10 000 - 1
milj.kg/v
Esim.
 Kylmäsavukalan tai graavikalan vakuumipakkaaminen
 Täyssäilykkeiden valmistus
Liha-ala, kala-ala tuotanto 100 000 - 1 milj.kg/v, muna-ala
>10 milj.kg/v
Esim.
 Liha-ala: lihavalmisteiden valmistus, teurastaminen
 Kala-ala: jalostettujen kalastustuotteiden valmistus
Liha-ala, kala-ala tuotanto 1 - 10 milj.kg/v, maitoala, raakamaidon
vastaanotto >2 milj.kg/v
Esim.
 Liha-ala: leikkaaminen, jauhaminen, raakalihavalmisteiden ja
mekaanisesti erotetun lihan valmistus, pakastaminen
 Kala-ala: perkaaminen, fileointi, paloittelu
 Muna-ala: munatuotteiden valmistus
 Maito-ala: maitotuotteiden valmistus (raakamaidosta)
Liha-ala, kala-ala tuotanto > 10 milj.kg/v
Esim.
 Pakastaminen, suolien ja mahalaukkujen käsittely, kalan lajittelu
Riskiluokka 8, tarkastustiheys 8 / v
Liha-ala, kala-ala tuotanto 100 000 - 1 milj.kg/v, muna-ala >10
milj.kg/v
 Kylmäsavukalan tai graavikalan vakuumipakkaaminen
 Täyssäilykkeiden valmistus
Liha-ala, kala-ala tuotanto 1 - 10 milj.kg/v
 Liha-ala: lihavalmisteiden valmistus, teurastaminen
 Kala-ala: jalostettujen kalastustuotteiden valmistus
Liha-ala, kala-ala tuotanto >10 milj.kg/v
 Liha-ala: leikkaaminen, jauhaminen, raakalihavalmisteiden ja
mekaanisesti erotetun lihan valmistus
 Kala-ala: perkaaminen, fileointi, paloittelu
Riskiluokka 9, tarkastustiheys 10 / v
Liha-ala, kala-ala tuotanto 1 - 10 milj.kg/v
 Kylmäsavukalan tai graavikalan vakuumipakkaaminen
 Täyssäilykkeiden valmistus
Liha-ala, kala-ala tuotanto >10 milj.kg/v
 Liha-ala: lihavalmisteiden valmistus, teurastaminen
 Kala-ala: jalostettujen kalastustuotteiden valmistus

Hakemusten
käsittelymaksut

Suunnitelmallinen
valvonta ja
määräysten valvonta

Uusi
toiminta

Vuosimaksu

Toiminnan
muutos

1040 €

520 €

1440 €

1170 €

520 €

2160 €

1300 €

650 €

2880 €

1430 e

650 €

3600 €

3. ELINTARVIKEVALVONTA
3.2. Laitokset

Tarkastusmäärän ylittäessä suunniteltujen tarkastusten määrän
uusintatarkastusten vuoksi, laskutetaan ylimääräisistä tarkastuksista käytetyn
ajan mukaan, 65 €/h

Riskiluokka 10, tarkastustiheys 12 / v
Liha-ala, kala-ala tuotanto >10 milj.kg/v
 Kylmäsavukalan tai graavikalan vakuumipakkaaminen
 Täyssäilykkeiden valmistus
Elintarvikemääräysten noudattamatta jättämiseen perustuvien
toimenpiteiden valvonta
4)

5)

6)

Hakemusten
käsittelymaksut

Suunnitelmallinen
valvonta ja
määräysten valvonta

Uusi
toiminta

Vuosimaksu

1560 €

Toiminnan
muutos

650 €

4320 €

Käytetyn ajan perusteella (65 €/h)

Laitosten riskiluokitukset ja tarkastustiheydet perustuvat kansalliseen Ruokaviraston antamaan ohjeeseen
10503/1 elintarvikehuoneistojen riskiluokituksesta ja valvontatarpeen määrittämisestä.
Laitoksen vuotuinen tarkastustiheys on 1 - 12, jolloin 3 vuoden valvontajaksolla tarkastuksien määrä on kohteen
riskiluokituksesta riippuen 3 - 36 tarkastusta. Perustarkastuksen tuntimääräinen kesto on sama kaikissa
riskiluokissa, mutta valvonnan kustannukset toimijalle kasvavat riskiluokan mukaisesti, kun suunnitelmallisten
tarkastusten tiheys nousee. Jokaisessa kohteessa on vähintään kerran 3 vuodessa tarkastettava kaikki kohteessa
sovellettavissa olevat Oiva-rivit.
Laitoksen valvontahistoria huomioidaan riskinarvioinnissa ja tarkastustiheyksien arvioinnissa siten, että jos
kohteen lähtökohtainen tarkastustiheys on kaksi tarkastusta vuodessa tai enemmän ja kuuden edellisen Oiva tarkastuksen arviointitulos on oivallinen (A), suunnitelmallista tarkastustiheyttä lasketaan 50 %.

Vain osan vuotta toimivat laitokset: tarkastustiheys määräytyy taulukon 3. mukaisesti, jos huoneisto on toiminnassa
yhtäjaksoisesti yli 6 kk kerrallaan. Enintään 6 kk yhtäjaksoisesti toimivien huoneistojen suunnitelmallisten
tarkastusten tiheyttä voidaan laskea, kuitenkin niin, että kaikki suunnitelmallisen valvonnan piirissä olevat kohteet
tarkastetaan vähintään kerran kolmessa vuodessa.

